Recife, 05 de novembro de 2021
Prezados Pais e/ou Responsáveis

9º Ano A do Ens. Fund. Anos
Finais

Para auxiliar o estudante no processo de revisão, enviamos os conteúdos com as datas da AC2 III Etapa, para
que o estudante dê continuidade as suas ações de estudo. Segue abaixo o calendário do processo avaliativo:

DATAS
16/11
Terça-feira
17/11
Quarta-feira

18/11
Quinta-feira

19/11
Sexta-feira
22/11
Segunda-feira

COMPONENTE
CURRICULAR

CONTEÚDOS

Ciências



Caderno 4 – Cap. 1: Som; Cap. 2: Luz.

Inglês



Verbs tenses, Review; Cap. 3 – pag. 17, livro 4 Ético.



Texto Dissertativo-argumentativo; Livro Paradidático: O
Autor da Barca do Inferno.



China e Índia.




Interpretação textual; Regência verbal e nominal; Crase;
Colocação Pronominal e questões notacionais da língua.
Cap. 16 - As teorias sociais do século XIX; Cap. 17 Cidadania e Direitos Humanos.



Unidade 7 – Reconciliação; Unidade 8 – Alvo.



Livro 3 Cap. 4 República Liberal Brasileira; Livro 4 Cap. 1 A ditadura Civil-Militar (pág. 2-11).



Livro 4: Cap. 2 – Função Polinomial do 2° grau; Cap. 3 –
Estatística e probabilidade; Cap. 4 – Áreas e volumes.

Prod. Textual
Geografia
Líng. Portuguesa
Filosofia
Ens. Religioso
História
Matemática

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:



As avaliações, para os estudantes no presencial e no remoto, serão aplicadas após o intervalo, que
excepcionalmente nessa semana, será das 09h35 às 09h55. Sendo assim, as três primeiras aulas ocorrerão
normalmente e as avaliações iniciarão às 10h. Após iniciar as avaliações, os estudantes somente poderão entregar
as provas e deixarem a sala, a partir das 11h30;



Para os estudantes que estão remotamente, o docente poderá pedir que a câmera seja aberta em determinado
momento, durante a aplicação da avaliação;



Os estudantes deverão realizar as avaliações com o fardamento escolar da diária completo;



Não será permitido ao estudante, seja presencialmente ou no remoto, optar por fazer apenas uma das avaliações,
caso esteja programado duas provas;



O uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico, durante as avaliações, acarretará na interrupção das
avaliações e as mesmas serão zeradas. Informamos que já estão disponíveis, nas salas, os armários com
o objetivo de guardar os celulares daqueles que estão presencialmente. Em hipótese alguma, será
permitido nenhum tipo de consulta, tanto por parte dos alunos que estão presencialmente, quanto aqueles
que estão no remoto;



Não será permitido o uso de canetas com a possibilidade da tinta ser apagada. Se for verificado o uso da
mesma, acarretará na interrupção das avaliações e o estudante será encaminhado à coordenação.



Na AC2 não haverá prova como instrumento avaliativo dos seguintes componentes curriculares: Educação
Física e Ap. Socioemocional. No entanto, essas disciplinas farão atividades para compor a nota da AC2,
através de atividades e por meio da participação durante as aulas.

Prezadas Famílias e/ou Responsáveis,
Informamos que nos dias 23, 24, 25 e 26/11, aplicaremos as Provas referentes à 2ª chamada da III Etapa. O
horário será das 14h às 16h, tanto para os alunos que farão as provas presenciais, quanto para aqueles que estiverem
remoto. Na ocasião, os estudantes farão as avaliações que deixaram de realizar, da AC1 ou AC2, conforme o
cronograma divulgado.
Importante: Para a realização das avaliações, será necessário:
1. No caso de doença, que seja entregue o atestado médico no prazo de até 48 horas após a ausência, e em
seguida, seja preenchido o requerimento da 2ª chamada na secretaria;
2. Nas faltas não justificadas, é preciso preencher o requerimento na secretaria e pagar uma taxa na tesouraria.
Atenção!
Não será permitida a realização das avaliações para os estudantes que não cumprirem o processo citado acima.
(Regimento Escolar).
O estudante que esteve ausente na (AC1) ou (AC2) da III etapa, e estiver no remoto, deverá acessar a SALA
2ª CHAMADA FUND. 2 (AC1 e AC2) III ETAPA no horário informado. Após se logar na sala, o estudante deve abrir o
link referente ao Componente Curricular que faltou, que estará postado em Trabalho/Tarefas, na Plataforma Teams e
iniciar as suas respostas.
Obs.: É importante enviar o formulário com suas respostas dentro do horário estabelecido, ou seja, deve ser
enviado antes das 16h. Segue a programação abaixo:

23/11
(Terça-feira)

24/11
(Quarta-feira)

25/11
(Quinta-feira)

26/11
(Sexta-feira)

Geografia

Filosofia

História

Matemática

Líng. Estrang. Inglês

Prod. Textual

Ens. Religioso

Aprend. Socioemocional
(apenas ausência na
AC1)

Ciências

Líng. Portuguesa

Educação Física
(apenas ausência na
AC1)

--------------------

Atenciosamente,
A Coordenação Pedagógica

